
 

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 
 

Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 
 

Tid/sted: Mandag 8.april 2013 kl. 09.00 i møterom 1 A, Sandnes Rådhus. 

 

. 

 

Saksliste: 

 

Sak 15/13 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 25. februar 2013 

 

Sak 16/13 Arne Bucholdt Espedal informerer 

- Status nytt boas 

 

Sak 17/13 Senioruka 2013 

- Innspill i Leirgauken 

 

 

Sak 18 /13 Informasjon 

- Reguleringssaker 

- Seniorkonferansen 2013 

- Storbykonferansen 2013 

- Verdens aktivitetsdag 10.mai-Arrangement blir 13.mai 

- Siste møte før sommeren, 30.mai på Riska boas og Riska eldresenter. 

- Årsmelding Høle Mini Eldresenter 

- Økonomi, svar på spørsmål stilt til politisk sekretariat. 

- Evt. annen informasjon 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 

anne.tjessem@sandnes.kommune.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 

Leder        sekretær   

               

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


 PROTOKOLL 

 

Utvalg: 

Eldrerådet 
Møtenr.: 

3/2013 
Møtedato: 

8. april 2013 
Saksnr.: 

15 – 19 – 2013 

Til stede: Gudmund Buøen(møteleder) 

Ragnar Teigen, Godtfred Tengesdal, Per 

Arne Erga, Torbjørn Vassteveit, Aase 

Kristensen Bøe og Thor Magne Seland 

 

Ikke innkalt: Kjell Danielsen 

Meldt forfall: Aase-Brit Borsheim, Karen 

Margrethe Mjelde, Suzanne Bollie, Arne 

Buchholdt Espedal 

______ 

 

Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 11.30. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus 

 

Sak 15/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 25. februar 2013 

 Enstemmig godkjent med kommentar om å få satt inn innkalling på nettet slik 

at den også kan leses der i forkant av møtet. Denne blir nå sendt politisk 

sekretariat sammen med protokoll, men skal fra nå av sendes umiddelbart etter 

innkalling til møte 

 

 

Sak 16/13 Thor Magne Seland informerte: 

 Status nytt boas. Anbudsrunden er nå ferdig og resultatet av dette vil 

foreligge før sommeren. 

 Fastlegeordningen i Sandnes. Det er alt for få fastleger i Sandnes. Det 

fokuseres mye på en by i vekst, men kvalitet og kvantitet på tjenestene i 

kommunen må også stå i forhold til antall innbyggere. Eldrerådet vedtok å 

sende en uttalelse om dette til Utvalget for helse og sosial. 

 Psykebilen i distriktet vurderes lagt ned. Dette vil eldrerådet reagere på. Vi 

sender en uttalelse til ordfører med kopi til Målfrid Fram Jensen, der vi 

forutsetter at ordfører tar det videre til rette instanser. 

 Sandnes Helsesenter: Her er alt i rute. 

 

 

Sak 17/13 Senioruka 2013 

- Sekretær informerte om det som til nå er planlagt og bestemt. 

- Ingvar Waage fra Sandnes Lions Cub vil delta på neste møte i 

arbeidsgruppa, for å planlegge samarbeid om dansetilstelning. 

- Ordfører og rådmann har takket ja til invitasjon om å delta på Fredheim 

Arena 2.oktober. 

- Det vil komme et lite innlegg i førstkommende utgave av Leirgauken. 

 

 

Sak 18/13 Informasjon 

 Reguleringssaker:  

Eldrerådet har mottatt en melding om regulering av et område i Skårlia, der 

det står at det legges til rette for et bo – og aktivitetssenter med 61 plasser 

og mulighet for utvidelse til 103. Her stiller vi spørsmål til om dette er det 

nye boaset det refereres til? 

 

 Seniorkonferansen 2013:  

- Vi har sendt mail til Seniorkonferansen i Stavanger med forslag til 

foredragsholder og tema. Har ikke fått noe tilbakemelding på dette. 

 

 

 



 

 Storbykonferansen 2013.  

- Vi er nå påmeldt med 8 deltakere, hotell er bestilt og sekretær vil ordne 

med bestilling av togbilletter. 

- Vi vil få Sandnes posten til å komme og ta bilder ved avreise til 

Kristiansand. Dette må det fokuseres på da det er første Storbykonferanse 

Sandnes deltar på, og det med eldrerådet !! 

 

 Verdens aktivitetsdag 10. mai.  

- Blir arrangement i Melshei ved SI-hytta 13 mai kl. 11.00, i samarbeid med 

SI-veteranene. 

- Her blir det ulike aktiviteter som turgåing med mulighet for ledsager, 

hesteskokasting, livredningskurs, spørrekonkurranse, kaffe og vafler med 

mer. 

- Vivian Ulvestad, aktivitør på Tronessenteret har sagt ja til å lage plakat for 

oss. Denne vil vi få hengt opp på de ulike sentrene og ellers rundt om i 

Sandnes. 

 

  Siste møte før sommeren, 30.mai på Riska boas og Riska eldresenter. 

- Her er bestilt møterom på Riska boas til kl. 10.00  

- Middag er bestilt til kl. 12.30 på Riska eldresenter. 

- Anita Svarstad Greenland deltar på dette møte og vil her komme med 

informasjon om Hverdagsrehabilitering. 

 

 Årsmelding Høle Mini Eldresenter 

- Sekretær leste opp denne årsmeldingen. 

- Det har vært positiv utvikling på senteret med betydelig mer 

middagsutleveringer i 2012, men de sliter ennå med underskudd. 

- Vi besluttet å sende en positiv tilbakemelding til dem. 

 

 Økonomi, svar på spørsmål stilt til politisk sekretariat: 

- Vi drar ikke med oss under/overskudd fra forrige år. 

 

 Livsglede for eldre og samarbeid på tvers av generasjonene 

- For å få til et samarbeid med videregårende skoler må leder ta kontakt med 

rektor på skolen. 

- I forbindelse med evt kafedrift i Byhagen kom det forslag om at en kan 

”bruke” ungdommer fra AKS. AKS er en arbeidstreningsgruppe for 

ungdommer i kommunen 

 

Eventuelt:  

 Vaktapotek:  

Vi sendte et skriv/mail til legevakten med kommentar at vi synes det er positivt at det 

er mulighet for syke å få medisiner hos legevakten slik at de klarer seg til neste dag/ 

mandag morgen. Dette har legevakten svart på. 

Vi vil sende en tilbakemelding på svaret vi fikk med spørsmål om hvorfor ”de fleste” 

leger ikke tar med seg medisiner på hjemmebesøk? Her mener vi det burde være 

samme rutine hos alle legene.  

 

Neste møte blir torsdag 30. mai på Riska boas kl. 10.00. 

 

Sandnes 09.04.13 

 

Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 

leder       sekretær  


